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Københavns  

Professionshøjskole 

 

Undervisning - planlægning og gennemførelse  
(opdateret 26-08) 

Udddannelsesledelsen har ansvaret for at undervisningens tilrettelæggelse lever 

op til retningslinjerne. 

 

Som underviser får du besked, hvis mundbind er påkrævet til din undervisning. 

Du har ansvar for at hente mundbind til vores studerende og dig selv. Mund-

bind kan afhentes (af undervisere) flere steder, bl.a. i Basen og receptioner. Læs 

mere om brug af mundbind i afsnittet 'Brug af mundbind' længere oppe på si-

den.  

 

Du skal som underviser bruge mundbind eller visir, hvis det ikke er muligt at 

holde minimum 2 meters afstand i undervisningssituation.  

 

Retningslinjer vedr. planlægning af undervisning pr. 1. august 

Her følger kort fortalt baggrunden for KP's undervisningsplanlægning i denne 

periode. 

 

Der er pr. 2. juli 2020 vedtaget nye retningslinjer for ansvarlig genåbning af de 

videregående uddannelsesinstitutioner i fase 4, dvs. retningslinjerne gælder fra 

1. august 2020.  

 

Uddrag af retningslinjer for undervisningsaktiviteter: 

• Generelt at holde minimum 1 meters afstand (minimum 2 meter i særlige si-

tuationer fx ved sang). 

• Den generelle anbefaling om 1 meters afstand kan fraviges i de tilfælde, hvor 

en fravigelse vurderes nødvendig for at kunne gennemføre undervisningen på 

en hensigtsmæssig måde, men fravigelsen af afstandskravet gælder ikke gene-

relt. 

• En gruppe må omfatte ca. 25-30 studerende, og skal være udgangspunktet for 

alle aktiviteter, hvis anbefalingen om minimum 1 meters afstand fraviges. En 

gruppe kan undtagelsesvis udgøre op til 50 studerende, hvis der er tungtve-

jende argumenter herfor. 

• Ved blanding af hold, hvor man ikke kan overholde 1 meters reglen, skal man 

anvende mundbind. 
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• Ved forelæsninger i store auditorier, hvor flere hold undervises samlet kan de 

faste undervisningshold, der allerede fraviger anbefalingen om 1 meters af-

stand, placeres inden for faste zoner, som til gengæld har den anbefalede af-

stand til andre zoner/hold. 

• Den generelle anbefaling om 1 meters afstand (og 2 meters afstand i særlige 

situationer) skal fortsat iagttages, når studerende opholder sig samme sted 

som andre hold eller lign. på fx fællesarealer, store auditorier og lign. 

• I auditorier med mange studerende samlet kan værnemidler ikke erstatte af-

standskravet generelt.  

 

Kontakt din uddannelsesleder hvis du har spørgsmål til retningslinjerne eller til 

planlægningen af undervisningen på din uddannelse. 

 

Find de fulde retningslinjer fra Forsknings- og uddannelsesministeriet her. 

 

 

 

https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2020/filer/retningslinjer-for-ansvarlig-genabning-af-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner-02-07-20.pdf

